
JACQUES DERRIDA
(TRADUC;io: MARCELO L. PELIZZOLI) *

Ha muito, sim bastante tempo, eu temia tel' que dizer Adcus a
Emmanuel Levinas.

Eu sabia que minha voz tremeria no momenta de faze-la, e
sobretudo de faze-lo em voz alta, aqui, diante dele, tao proximo dele,
pronunciando esta palavra de adeus, esta palavra "a-Deus" que, de
certo modo, eu mantive dele, esta palavra que ele me fizera aprender a
pensarl ou a pronunciar diferentemente.

Meditando isso que Emmanuel Levinas escreveu sobre a palavra
francesa "adeus", e que eu lembrmia de imediato, espero encontrar um
tipo de encorajamento para tomar aqui a palavra. Gostaria de faze-lo
com palavras nuas, tao infantis quanta minha afliC;ao(171a peinc).

A quem enderec;ar-se em tal momenta ? E em nome de quem
autorizar-se a faze-lo ? Frequentemente, os que se adiantam pois para
falar, para falar publicamente intelTOmpendo assim 0 munTILuioanimado,
a troca secreta ou intima que liga sempre, no foro intimo, ao amigo ou
ao mestre morto, muitas vezes os que se fazem ouvir em um cemitetio
vindo a enderec;ar-se dirctal71cntc aquele de quem se diz que nao esta
mais, que nao esta mais vivo, nao est a mais ai, que ele nao responde

. Trata-se de uma tradu,ilo de estudos, do discurso de Del1'ida na ocasi.lo do funeral de Levinas,
em dezembro de 1995, publicado em fj'ances em 1997 junto com outro artigo de Derrida .
•• Todas as Notm, que se seguem, foram estabelccidas pOl' Vanghelis Bitsoris em sua traduyiio
grega de Adiell para as ediyoes AG RA (1996).
I Cf. J. Del1'ida, "Donner la mOlt" (L 'Ethiqlle dll dOll, Ed. Metailie - Trasition, Paris, 1992,
p. 50-51): "Suponho que {[delis pode signi licar pelo menos tres coisas: I. A saudayiio ou a
ben,ilo (benediction) dada (antes de toda linguagem constatativa, "adeus" pode muito bem
signilicar "bom dia", "te vejo", "vejo que estils ai" (*), que te 1~lloantes de dizer-te qualquer
outra eoisa, e em Frances ocol1'e que em celtos lugares se diz m/ells no momento do reencontro
e niio da separa,iio). 2. A saudayiio ou a b0nyiio dada no momento de se separar, e de se deixar,
ils vezes para sempre (e niio se pode jamais exclui-Io): sem retorno ao mundo(ici-bas), no
momento da mOl1e. 3.0 a-deus, 0 para Deus ou 0 diante de Deus antes de tudo e em toda
relayiio ao outro, em todo outro adeus. Toda rela,ilo ao outro seria, anles e depois de tudo, um
adeus."
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mais ... As Ia!:,'Timasna voz, elas tuteiam pOl'vezes 0 outro que guarda
silencio, elas 0 interpelam sem desvio e sem mediayao, elas 0

apostrofam, 0 saudam tambem ou se confinam a ele. Isto nao e
foryosamente uma necessidade convencional, ou uma facilidade retolica
da orayao. E antes para atravessar a palavra, ai onde elas nos faltam, e
pOl"quetoda linguagem que revem para si, para nos, pareceria indecente,
como um discurso reflexivo que faria rodeios para a comunidade
machucada, para sua consolayao ou seu Iuto, para isto que se chama
desta expressao confusa e terrivel 0 "trabalho de Iuto". Ocupada de si
mesma, uma tal palavra con"e 0 risco neste rodeio de se desviar disso
que e aqui nossa lei - e a lei como retidCio (dmiture): falar retamente
(tout droit - diretamente), endereyar-se diretamente ao outro, e falar
para 0 outro que se ama e admira, antes de falar dele. Dizer-lhe
"a deus ", a voce, Emmanuel, e nao somente lembrar 0 que ele teria de
imediato nos ensinado de um celio Adeus.

A palavra "retidCio" tambem, comecei a entende-la
diferentemente e aprende-la quando ela me veio de Emmanuel Levinas.
Entre todos os lugares onde ele diz retidao, penso em principio em uma
de suas Quatm leituras tal1711ldicas,pOl"que a retidao nomeia ai isso
que e, diz ele, "mais forte que a morie"2.

Mas reservemo-nos tambem de buscar em tudo aquilo que se
diz ser "mais forte que a morte" um refugio ou um alibi, ainda uma
consolayao. Para definir a retidao, Emmanuel Levinas diz sobre a
consciencia, no "Texto do tratado 'Chabat"'3, que ela e "a urgencia de
uma destinayao, conduzindo a outrem e nao um eterno retorno sobre
si".J ou ainda "inocencia sem ingenuidade, uma retidao sem parvoice,
retidao absoluta que e tambem critica absoluta de si, lida nos olhos
daquele que e 0 tenno desta retidao e do qual 0 olhar me poe em
questao. Movimento para 0 outro que nao retoma a seu ponto de origem,
como para ai retorna 0 diveriimento incapaz de transcendencia.
Movimento para alem do cuidado e mais forie que a morie. Retidao
que se chama Terl71il71outh,essencia de Jaco"5.

A mesma meditayao colocava emjogo, como sempre mas cada
vez de modo singular, todos os grandes temas para os quais 0

pensamento de Emmanuel Levinas nos despertou, 0 da responsabilidade
pOl'primeiro, mas uma responsabilidade "ilimitada"6 que ultrapassa e
precede minha liberdade, a de um "sim incondicionado"7, diz este texto,
de um "sil71mais antigo que a espontaneidade ingenua"8, um sim que
concorda com est a retidao que e "fidelidade original a respeito de uma
alianya inquebravel 9". E as ultimas palavras desta Liyao retomam a
mortelO, certo, mas justamente para nao the deixar a ultima palavra,
nem a primeira. Elas nos lembram um motivo con stante disto que foi,
com certeza, uma imensa e incessante meditayao sobre a morte, mas
num caminho que se percorria a contrape da tradiyao filosofica, de
Platao a Heidegger. Alhures, antes de dizer isto que deve ser 0 a-Deus,
um outro escrito diz a "retidao extrema do rosto do proximo" como
"retidao de uma exposiyao a morte, sem defesa"ll.

Nao posso e nao gostaria mesmo de tentar mesurar aqui algumas
palavras a ohra de Emmanuel Levinas. Nao se ve nem mesmo as suas
bordas, tal e a sua grandeza. E seria necessario comeyar par reaprender
dele e de Totalidade e Infinito, pOl' exemplo, a pensar 0 que e uma
"obra"12 - e a fecundidade13• Apos, pode-se preyer com confianya os

, E. Lcvinas. Qllatre lectllres talmlldiqlles. Ed. Dc Minuit. Paris. 1968. p.105.
, Trata-sc da "scgunda li9ao" das Qllatre lectllres talmlldiqlles.
, Ibid., p. 105
, Ibid., p. 105.

(. Vcr pOI' exemplo ibid., p. 108: "Cerlamente, minha responsabilidade pOI' lodos po de
manilGSlar-se tambem '10 limitar-se: 0 eu pode ser chamado, em nome desta responsabilidade
ilimitada, a prcocupar-se lambem consigo."
7 "Nao lcriamos nos cometido a imprudencia de afinnar que a primeira palavra, a que toma
possivel todas as outras e ate 0 nao da negatividade e 0 "entre-os-dois" que e "a lenta9ao da
lenta9ao", e um sim incondicionad00" ibid., p. 106.
\ Ibid., p. 106.
, Ibid., p. 107.
ItJVel' ibid., p. 109.
II E. Levinas, "La mauvaise conscience et I'inexorable", em Exercices de la palience, n. 2,
inverno de 1981, p. 111-112.
I'VeI' pOI' exemplo E. Levinas, Toralile el "l{ini, MaItinus Nijhof, La Haye, 1980, p. 149-
153. Em "La Trace de I'autre" (1963) Levinas define assim a Obra: "A Obra pensada
radicalmente e. com efeilo. 11mmovimento do Mesmo para 0 Olllro qlle nclo retorna jamais
ao Mesmo. Ao mito de Ulisses retornando a ithaca, nos gostariamos de opor a hisloria de
Abraao abandonando para sempre a patria pOl' uma terra desconhecida e proibindo a seu
scrvidor de reconduzir seus proprios tilhos ao esle ponto de pattida. A Obra pensada ale 0 rim
cxige uma generosidade radical do Mesmo que na Obra dirige-se '10 Outro. Consequenlemenle,
ela exige uma ingratidclo do Outro. A gratidao seria precisamente 0 retorno do movimento a
sua origem", £II decollvrant I'existence avec HlIsserl el Heidegger, Ed. Vrin, Paris, 1967, p.
191. cr tambem J. Den'ida, "En ce moment meme dans eel ouvrage me voici", em Textes
pOllr Emmal/llel Uvinas. Ed, Jean Michel Place, Paris, 1980, p. 48-53.
JJ Vcr pOI' exemplo Totalite et In{ini, op. cit., p. 244-247 e sobretudo p. 245, onde Levinas
coloca cm rela9iio a fecundidade e a obra.
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seculos de leitura que ai se empregarao. la agora, bem alem da Fran<;:a
e da Europa, nos temos milhares de sinais todos os dias, atraves de
tantas obras em varias linguas, em tantas tradu<;:oes, tantos cursos e
semincirios, coloquios etc., a repercussao deste pensamento tera mudado
o curso da reflexao filosofica de nosso tempo, e da reflexao sobre a
filosofia, sobre isto que a ordena a etica, a um outro pensamento da
etica, da responsabilidade, da justi<;:a, do Estado etc.; a um outro
pensamento do outro, a um pensamento mais novo do que tantas
novidades, visto que ele se orienta para a anterioridade absoluta do
rosto de outrem.

Sim, a etica antes e alem da ontologia, do Estado ou da politica,
mas a etica tambem alem da etica. Um dia, na rua Michel-Ange, ao
longo de uma de suas conversa<;:oes da qual me e muito cara a memoria,
uma de suas conversa<;:oes iluminadas pelo clarao de seu pensamento,
a bondade de seu sorriso, 0 humor gracioso de suas elipses, ele me
disse: "Voce sabe, fala-se muito de etica para descrever isto que eu
fa<;:o,mas 0 que me interessa, no fim das contas, nao e a etica, nao
somente a etica, e 0 santo, a santidade do santo"14. E eu pensei entao
numa singular separa<;:ao, a separa<;:aounica deste veu dado, ordenado
pOl' Deus, este veu que Moises devia confiar a um inventor ou a um
artista antes que a um bordador, e que, no santuario, separaria ainda
do santo dos santos; como pensei tambem nisso que outras Lir;oes
talmudicas agu<;:am da distin<;:ao necessaria entre a sacralidade e a
santidade, ou seja, a santidade do outro, a santidade da pessoa da qual
Emmanuel Levinas dizia, na ocasiao, que ela e "mais santa que uma
terra, mesmo quando a ten-a e a Terra Santa. Ao lado de uma pessoa
of end ida, esta terra - santa e prometida - e apenas nudez e deserto,
um monte (amas - montao) de paus e de pedras"15.

Esta medita<;:ao da etica, da transcendencia do santo a respeito

do sagrado - ou seja, do paganismo das raizes e da idolatria do lugar-
e indissociavel, sabe-se, de uma reflexao incessante sobre 0 destino e
o pensamento de Israel, ontem, hoje e amanha, nao somente atraves
das heran<;:as, re-interrogadas e re-afinnadas, da tradi<;:ao biblica e
talmudica, mas da terrificante memoria de nosso tempo. Esta memoria
dita, de perto ou de longe, cada uma de suas frases, mesmo se Levinas
chegou a protestar contra certos abusos de auto-justifica<;:ao aos quais
pOl'vezes esta memoria e a referencia ao holocausto poderiam ceder.

Mas renunciando aos comentcirios e as questoes, eu gostaria
somente de dar gra<;:as aquele do qual 0 pensamento, a amizade, a
confian<;:a, a "bondade" (e eu dou a esta palavra "bondade" to do o·
alcance que Ihe conferem as ultimas paginas de Totalidade e Injinito 16)
tem sido para mim, como para tantos outros, uma fonte viva, tao viva,
tao constante, que eu nao chego nem a pensar nisso que Ihe chega ou
que me chega hoje, a saber, a interrup<;:ao, uma certa nao-resposta em
uma resposta que nao acabara jamais para mim, enquanto eu viver.

A nao-resposta: vos sabeis certamente que em seu admiravel
Curso de 1975-76 (ha vinte anos precisamente) sobre A morte e 0

tempo 17, onde ele define a morte como paciencia do tempo 18, e onde
ele se engaja em uma grande e nobre explica<;:ao critica referente a
Platao tanto quanta a Hegel e sobretudo a Heidegger, Emmanuel
Levinas define em varias reprises a morte, a morte que nos
"encontramos" "no rosto de outrem" 19,como niio-resposta 20; "ela e

". Vel' Tolalile el In(ini. op. cit .. p. 281-283.
17 Trata-se de um dos dois cursos de Levinas na Universite de la Sorbonne (Paris-IV) durante
o ano de 1975/1976, e que foi publicado pela primeira vez em 1991 com 0 titulo "La mOlt
et Ie temps", no tomo Emmanuel Levinas (Cahiers de l'Herne, n.60, p. 21-75), depois em
1993 (com outro curso do mesmo ano: "Oieu et I'onto-theo-logie") na obra Dieu, la mOI'l el
Ie lemps (I'.:d, Grasset, Paris).
" "Na dura9ao do tempo, do qual a significa9ao nao deve talvez referir-se it diade ser-nada
como refen?ncia ultima do signiticativo, de todo significativo e de todo pensado, de todo
humano, a morte e um ponto donde 0 tempo mantem toda sua paciencia, esta espera
recusando-se a sua intencionalidade de espera - "paciencia e alongar-se do tempo", dtz 0

provcrbio, paciencia como enfase da passividade. Oai a dire9ao deste curso; a morte como
paeiencia do tempo", Dieu. la mOI'l el Ie lemps. op. cil., p. 16.
'9 Vel' ibid .. p. 122: "Encontramos a morte no rosto de outrem."
:0 C( ibid., p. 17: "A motte e um desaparecimento, nos seres, destes movimentos expressivos
que os fazem aparecer como vivos - estes movimentos que sao sempre resposlas. A mOlte val
tocar antes de tudo esta autonomia ou esta expressividade dos movimentos que chega a cobnr
alguem em seu rosto. A mOlte eo sem-resposla."

" Exodo, 26, 31: "Fazei um veu (ecran - tela), indigo, purpura, cscarlale, linho torcido, feiLO
pOI' um tecelao; [... ]10 veu (tela) separara para vas 1 entre 0 santuario C 0 santu{trio dos
santuarios", trad. Andre Chouraqui, Ed. Oesclee de Brouwer, Paris, 1985, p. 164. A abeltura
da tenda era protegida pOI' uma "cortina" (epispaslron, segundo a tradu9ao grcga da
Septuaginta), enquanto que no interior da tenda 0 "anteparo" (katapetasma) de um veu
separava "0 santo e 0 santo dos santos" (to hagion Iwi to hagion Ion hagioll)
/5 (( 0 pretacio de Levinas '10 Iivro de Marlene Zarader, {-feidegger e as palavras de origem,
Ed. Vrin, Paris, 1968, p. 12-13.
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o sem-resposta"21, diz ele. Alhures: "Ha ai um fim que possui sempre a
ambiguidade de um ponto de partida sem retorno, de um falecimento,
mas tambem de um esdlndalo ("como e possivel que e1eesteja mOlio?")
de nao-resposta e de minha responsabilidade22."

A morte: nao primeiramente nadificayao, 0 nao-ser ou 0 nada,
mas uma certa experiencia, para 0 sobrevivente, do "sem-resposta".
Ja Tota/idade e Infinito colocava em questao a interpretayao
tradicional, "filos6fica e religiosa" da mOlie, da mOlie seja como
"passagem ao nada", seja como "passagem a uma outra existencia23".
Identificar a mOlie com 0 nada, e isto que gostmia de fazer 0 assassino,
Caim por exemplo, 0 qual, diz Emmanuel Levinas, "devia possuir da
morte este saber"2-l. Mas mesmo este nada apresenta-se, pois, como
"um tipo de impossibilidade" ou mais precisamente uma interdiyao 25.
o rosto de outrem me interdita de matar, ele me diz "tu nao mataras26",
mesmo se essa possibilidade pern1anece suposta pelo interdito que a
toma impossive!. Esta questao sem resposta, esta questao do sem-
resposta seria portanto in-derivavel, primordial, como 0 interdito de

ADIEU a Emmanuel L6vinas

matar, mais original que a alternativa do "Ser ou nao ser"27, conc1ui um
outro ensaio, "provavelmente, nao esta ai a questao por excelencia" 28.

Eu enfatizo (retiens) hoje que nossa tristeza infinita deve se
guardar de tudo isto que, no luto, se voltaria para 0 nada, ou seja, isto
que Iiga ainda, seja potencialmente, a cuipabilidade ao assassinio. Levinas
fala c1aramente da cuipabilidade sem falta e sem divida, na verdade
uma responsabi/idade co/?fiada,e confiada num momenta de emoyao
sem equivalente, no momenta em que a mOlie pennanece a exceyao
absoluta 29. Para dizer esta emoyao sem precedente, esta que sinto
aqui e partilho com voces, esta que 0 pudor nos proibe de exibir, para
precisar sem confidencia nem exibiyao pessoal em que est a emoyao
singular deve-se a responsabilidade confiada, confiada em heranya,
pennitam-me (pennitais a mim) deixar ainda a palavra a Emmanuel
Levinas do qual eu gostmia tanto de ouvir a voz quando ela diz a "morte
do outro" como a "molie-primeira", ai em que "eu sou responsavel
pelo outro na medida em que ele e mortaPO", ou ainda essa aqui, no
Curso de 1975-76:

A morte de algw?m nao e, apesar de tudo 0 que pode pm'ecer
a primeira vista, lima facticidade empirica (morte como fato
empirico do qual apenas a indzu;ao poderia sugerir a
universalidade); ela nao se esgota neste aparecer.

Alguem que se exprime na nudez - 0 rosto - que e alguem a
ponto de apelar a mim, colocando-se sob minha responsabilidade:
de ora em diante, tenho de responder pOl' ele. Todos os gestos de
outremforam signos a mim enderer,:ados.Para retomar a gradar,:ao

!J C{ ibid., p. 20: "A mOl1e e desc<u1e ilTemediavel: os movimentos biol6gieos perdem tocla
dependcncia a respeito da signiflca<;ao. da expressao. A mOJ1e e decomposir;<lo; e1a e 0 sem-
res posta. "
n Ibid., p. 47.
~J "A mOl1e e interprelada em loda lradi<;ao lilos61ica c rcligiosa eomo passagem ao nada, scja
como passagem a uma outra existcncia, prolongando-se em um novo adomo", TOlalill? el
b,fini, op. Cil., p. 208.
~. Vel' ibid., p. 209: "Abordamos [a mOrle] como nada de um modo mais profundo e de algum
modo a priori, na paixao do assassinio. A intencionalidade espont<inea desta paixao visa a
nadilica<;ao. Caim, quando mala Abel, devia possuir da morte esta saber. A idcnlilica<;<10 da
mOl1e ao nada convem <ImOl1c do Outro no assassinio."
~; Vel' Ibid., p. 209: "A identifica<;iio da mOrlc ao nada convem il mOriC do Outro no
assassinio. Mas este nada apresenta-se ai, ao mesmo tempo, como um tipo de impossibilidade.
Com efeilo, fora dc minha conscicncia moral, Outrcm n<10 poderia apresentar-se como
Outrem e seu rosto exprimir minha impossibilidadc moral de nadilicar. Intcrdir;iio que niio
eqiiivale cel1amente il impossibilidade pura e simples, e que supae mesmo a possibilidade que
ela precisamcnte intcrdila; mas, na rcalidade, a interdir;ao se aloja (loge) jil ncsta possibilidade
mesma, no lugar dc supo-Ia; cia nao e posterionncnte acresecntada ai, mas me olha do fundo
dos olhos que cu quero alcan<;ar, e mc olha como 0 olho que na tumba olhara Caim."
or. (f,' Die/{, fa IIIOI'! el fe lelllps. op. Cil" p. 123: "Rcssaltar a qucst<10 que a mOl1e levanta na
proximidadc do pr6ximo, questao que, paradoxall11entc, e l11inha rcsponsabilidade pOI' sua
morte. A morle abre ao roslo de Oulrem, 0 qual e cxprcssiio do mandamenlo "Tu nao
ll1ataras .....

" Cf. Ibid., p. 23: "A mOrle e ao mcsmo tempo cura e impotcncia; ambigiiidadc que indica
talvez uma outra dimensiio de senlido do que aquela em que a morte e pensada na altemativa
scr/niio-scr. Ambigiiidade: cnigma."
~, Vcr "La mauvaisc conscience ell'inexorable". cm £xercices de fa palimce, op. cil .. p. 113.
~. Lcvinas define a mOI1c como "ex-cer;ao", do seguinte modo: "A rela<;iio com a morte de
outrem 11aoe um saber sobre a mOl1e de oulrem ncm a expericncia desta mOl1e em seu modo
mesmo do nadillcar 0 ser (se, como sc pens a comumcnte, 0 aco11tccimcnto desta morle
reduz-se a esta nadiJlca<;ao). Nao ha sabcr desta reiar;iio ex-cepcional (ex-cer;ao: tomar e pOI'
fora da serie)", Die/{, fa IIIOI'! el fe lelllps, op. Cil., p. 25 .
.\" Vel' ibid., p. 54: "I': da mOl1e do oulro que eu sou respo11savel ao ponto de incluir-me na
morte. 0 que se mostra talvez em uma proposi<;ao mais aceitavel: "Sou responsavel pelo
oulro 11amedida em que ele e mOl1al." A m0l1e do outro e a mOl1e primeira."
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delineada mais acima: mostrar-se, exprimir-se, associar-se, ser-
me confiado. Outrem que se exprime e confiado a mim (e m10 ha
divida a respeito de outrem - pois 0 devido e impagave/: m10 se
.esta quite jamais). [Mais adiante isto compora a questao de um
"dever alem de toda divida" para 0 eu que, somente e 0 que ele e,
singular e identificavel, devido a impossibilidade de se fazer
substituir ai onde, carregando a responsabilidade para outrem ", a
"responsabilidade de rejem ", e uma experiencia da substitui9a03/
e do sacrificio.j Outrem me individua na responsabilidade que eu
tenho dele. A morte de outrem afeta-me em minha propria
i~entidade de eu responsavel [ ..j feita de indizive/ responsabilidade.
E isto, minha afec9ao pela morte pela mone de outrem, minha
rela9ao com sua morte. Ela e, em minha re/a9ao, minha deferencia
a alguem que nao responde mais, ja uma culpabilidade - uma
culpabilidade de sobrevivente 32.

que Maurice Blanchot escolheu para intitular wn ensaio, "Conhecimento
do desconhecido"34, que ele consagra aque1e que foi, apos seu encontro
em Estrasburgo, a pat1ir de 1923,0 amigo, a proplia amizade do amigo .

Sem duvida, para muitos dentre nos, para mim seguramente, a
fidelidade absoluta, a exemplar amizade do pensamento, a amizade
entre Maurice Blanchot e Emmanuel Levinas foi uma graya; ela
pennanece como uma benyao deste tempo, e por mais de uma razao a
chance que abenyoa tambem os que tiveram 0 insigne privih~gio de ser
amigo de um e de outro. Para ouvir ainda hoje aqui Blanchot falar para
Levinas, e com Levinas, como 0 que presenciei em sua companhia
num dia feliz de 1968, cito algumas linhas. Depois de ter nomeado isto
que diante do outro nos arrebata (ravit), depois de falar de um certo
"rapto"35 36(palavra da qual Levinas faz uso frequentemente para falar
da morte), Blanchot diz:

Mas nao e necessario desesperar-se dafilosofia. Pelo livro
de Emmanuel Levinas (Totalidade e lnfinito) - onde me parece que
elajamaisfalou deforma mais grave em nosso tempo, colocando
em causa, como e necessario, nosso modo de pensar e ate nossa
facil reverencia da ontologia - somos chamados a tornarmo-nos
responsaveis pOl' aquilo que ela e essencialmente, ao acolher, em
todo brilho e exigencia infinita que Ihe sao proprios, precisamente
a ideia do Outro, ou seja, a re/a9ao com outrem. Ha ai como que
um novo ponto de partida da filosofia e um saito que ela e nos

A rela9ao com a morte na sua ex-ce9ao - e, seja qual for sua
significa9ao em re/a9ao ao ser e ao nada, ela e uma exce9ao - que
confere a morte sua profimdidade, nao e nem ver nem mesmo
visada (nem vel' 0 ser como em Platao nem visar 0 nada como em
Heidegger), uma rela9ao puramente emocional, emocionando de
uma em09ao que nao e feita da repercussao de um saber previa
sobre nossa sensibilidade e nosso intelecto. E uma em09ao, um
movimento, uma inquietude no desconhecido 33.

Desconhecido esta sublinhado. "Desconhecido" nao quer
expressar 0 limite negativo de uma consciencia. Este nao-saber e 0

elemento de amizade ou da hospitalidade para a transcendencia do
estrangeiro, a disti'mcia infinita do outro. "Desconhecido" e a palavra

" Trata-se do texto "Connaissance de I' inconnu" que foi publicado pela primeira vez na
revista Nouvelle revue Iranr;aise, n. 108, 1961. p. 1081-1095. Ele reapareceu em 1969 em
L 'EJ7tretien injini (Ed. Gallimard, Paris, p. 70-83).
1; Vel' L 'Entretien i/!(illi, op. cit .. p. 72: "[ ...] Eu acrescentaria que se com este desconhecido
nos podemos tel' rela9iio, e precisamente no medo, ou na angustia, ou em um de seus movimentos
extaticos, recusados pOI' voces como niio filos6ficos: ai, temos algum pressentimento do
Outro; ele nos capta, nos abala, nos an'ebata nos leva a nos mesmos. Mas, precisamente para
nos modi tical' no Outro. Se, no conhecimento, fosse ela dialetica e pOI' todos os intennedios
que se queira, ha apropria9iio do objeto pelo sujeito, e do outro pelo mesmo, e portanto,
linalmente, redu9iio do desconhecido ao ja conhecido, no rapto do pavor ha algo de pior, pois
e 0 eu que se perde e 0 mesmo que se altera, transtonnado vergonhosamente em outro que eu."
1/, C( Dieu, la lIIort et Ie temps, op. cit .. p. 134: "E minha mOl1alidade, minha condena9iio iJ
mOl1e, meu tempo 0 article da mOl1e, minha mOl1e niio e possibilidade da impossibilidade mas
pure rapto, que constitui esta absurdidade que torna possivel a gratuidade de minha
responsabilidade pOI' outrem."

31 Cf ibd., p. 199: "Esta responsabilidade para outrem e eSlruturada como 0 um-para-o-oulro,
ate ao um re,(elll do outro, retem em sua propria identidade (d'appele) insubstituivel, antes de
todo retomo sobre si. Para 0 oulro iJ guisa de si mesmo, ate a substituir;c/o a outrem."
" Ibid.. p. 21.
B Ibid., p. 25-26.
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pr6prios somos exortados a realizarY

Se a relayao ao outro sup6e uma separayao infinita, uma
interrupyao infinita em que surge 0 rosto, 0 que advem - onde e a quem
isso advem quando uma outra interrupyao chega a morte - no atravessar
ainda de infinito esta separayao primeira, intelTUpyao dilacerante no
corayao da pr6pria interrupyao ? Nao posso nom ear a interrupyao
sem recordar-me, como alguns dentre voces certamente, esta angustia
da interrupyao que eu sentia em Elmnanuel Levinas quando, ao telefone
par exemplo, ele parecia captar a cada instante a suspensao eo silencio
ou a desapariyao, 0 "sem-resposta" do outro, a quem ele revocava tao
logo e retomava com um "ala", ala" entre cada frase e as vezes mesmo
no meio da frase.

POl' conseguinte, que se passaria quando se cala um grande
pensador que se conheceu vivo, que se leu e releu, e ouviu-se tambem,
de quem se esperava ainda uma resposta, como se ela devesse nos
ajudar nao apenas a pensar diferentemente mas mesmo a ler isto que
acreditavamos ja haver lido sob sua firma, e que mantinha absolutamente
reservado, e de tal modo, ainda mais, isso que se acreditava ai ter ja
reconhecido ?

Eis ai uma experiencia da qual eu aprendera pennanecer para
mim intenninavel com Elmnanuel Levinas, como com seus pensamentos
que sao fontes, que eu, a saber, nao cessaria de comeyar e de recomeyar
a pensar com elas ap6s 0 novo comeyo que elas me proporcionam - e
eu comeyaria mais e mais a redescobri-Ias em qualquer sujeito. Cada
vez que leio ou releio Elmnanuel Levinas, eu me deslumbro (ebloui) de
gratidao e de admirayao, fascinado por est a necessidade que nao e urn
constrangimento mas uma forya mais doce que obriga, mas nao a curvar
diferentemente 0 espayo do pensamento em seu respeito pelo outro,
mas a se render a esta outra curvatura heter6noma 38 que nos repolia a

todo outro (ou seja, a justiya, diz ele em algum lugar, em uma potencia
e fonnidavel eclipse: a relayao ao outro, diz ele, ou seja, a justiya39

),

segundo a lei que chama entao a render-se ao outro presenya infinita
do todo outro.

Ela chegara, como este apelo, a desordenar, discretamente mas
ilTeversivelmente, os pensamentos os mais fOlies e os mais assegurados
deste fim de milenio, a comeyar pelos de Husser! ou de Heidegger,
alias introduzidos na Franya pOl'Levinas ha mais de 65 anos l Pois este
pais do qual ele muito estima a hospitalidade (e Totalidade e Injinito
demonstra que nao somente "a essencia da linguagem e bondade" mas
ainda que "a essencia da linguagem e amizade e hospitalidade ~O)", esta
Franya hospitaleira Ihe deve, entre tantas e tantas coisas, entre tantas e
tantas irradiay6es, ao menos dois acontecimentos inuptivos do
pensamento, dois atos inaugurais dos quais e dificil dar a medida hoje,
tal e a fonna como eles se incorporaram ao pr6prio elemento de nossa
cultura filos6fica depois de haver transfOm1ado a paisagem.

Isto foi inicialmente, para dize-Io de modo muito rapido, a primeira
abertura, atraves das traduy6es e das leituras interpretativas de 1930,
a fenomenologia husser!iana, que pOl'sua vez Iniga e fecunda tanto
COlTentesfilos6ficas francesas, quanto, e na verdade simultaneamente,
o pensamento heideggeriano que nao fica para tras na genealogia de
tantos fil6sofos, professores e estudantes fi-anceses. Husser! e Heidegger
ao mesmo tempo, desde 1930.

Gostei de reler ontem a noite algumas paginas deste livro
prodigioso que foi para mim, como para muitos outros antes de mim, 0

plimeiro eo melhor guia. Relevei ai frases que fazem data e pennitem
medir 0 caminho que ele nos ajudou a atravessar. Em 1930, umjovem

'" Cf ibid .• p. 62: "Acolhimcnlo tk outrcm - 0 tcrmo exprimc um<l simultan~idadc dc
atividade e de passividade - que coloca a rda~ao com 0 outro lora das dlcotulllIas.valtdas pala
as coisas: du a priori e do a posleriori. da atividadc c da passividade. Mas nus queremos
tambem mostrar como partindo do saber identi ficado com a temaliza~ao. a vcrdadc deste
saber recunduz it rehwao com outrcm - ou seja. il jUSli~a."
,<, Ibid .• p. 282: "Possuir 0 scr como Dcsejo e como bondade. nao e previa mente um eu que
tenderia em seguida para um al0m. E allnnar que captar-se do inlerior - produZir-se com.o eu
_ c captar-se pelo mesmo gesto quc se volta ja para 0 cxterior para extra-versar e marlll.estar
_ para responder dislo que de capla - para exprimir; c alinnar que a tOlm~da de consClenCIa
e ja linguagem, e quc a csscncia da linguagem e bondade, ou ainda. que a csscnCIa da hnguagem
e amizadc e hospilalidade."

.l7 L 'Enlrelien in(ini. op. cil., p. 73-74.
" C,r rOlatil1? el I,!(ini, op. cil .. p. 59-60: "Oulrem me mede com um olhar incomparavel
aqude pelo qual eu 0 descubro. A dimensao da a/Iura em que se coloca OUlrem, e como a
curvatura primeira do ser ao qual deve-se 0 privilegio de OUlrem. 0 desnivelamento da
transcendencia. Outrem e metafisico. [... j A rela~ao com Oulrem nao se muda. como 0

conhecimento, em jogo e posse. em liberdade. Outrem impoe-se como uma exigencia que
domina esta liberdade e. desde entao, como mais original que tudo islo que se passa em mim.
[ ...j A presen~a de Outrem - heteronomia privilegiada - nao choca a liberdade, mas a
investe."
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homem de 23 anos dizia no prefacio que eu reli sonindo, sonindo-lhe:
"0 fato de que na Franya a fenomenologia nao e ainda uma douttina
conhecida de todos, nos embarayou na composiyao deste livro 42". Ou
ainda, falando da "filosofia tao potente e tao otiginal de M. Heidegger
43" "da qual se reconhece frequentemente a influencia sobre este livro44",

o mesmo livro lembra tambem que, cito, "0 problema que aqui a
fenomenologia transcendental se poe orienta-se para um problema
ontolobrico, no sentido muito especial que Heidegger da a este tenn045".

o segundo acontecimento, 0 segundo estremecimento (secousse)
filosOfico, eu ditia mesmo 0 feliz traumatismo que devemos a ele (no
senti do do tenno "traumatismo" que ele gostava de lembrar, 0
"traumatismo do outro"46, que vem de outrem), e que, lendo em
profundidade e reinterpretando os pensadores os quais nomeio, mas
tambem tantos outros pensadores e filosofos, Descartes, Kant,
Kierkegaard, e os escritores, Dostoievski, Kafka, Proust etc, ao
despender sua palavra atraves das publicayoes, seus ensinamentos e
suas conferencias (na Escola nonnal israel ita oriental, no Colegio
filosofico, nas universidades de Poitiers, Nanterre, na Sorbonne),
Emmanuel Levinas lentamente deslocava, mas para os dobrar a uma
inflexivel e simples exigencia, a axe, a trajetotia ou a propria ordem da
fenomenologia ou da ontologia que ele introduzira desde 1930 na Franya.
Ele -sacode (bouleversa) assimmais uma vez a paisagem sem paisagem
do pensamento; ele 0 faz dignamente, sem polemizar, ao mesmo tempo
do interior, fielmente, e de muito longe, apos a atestayao de um outro
lugar. Creio que se produzi u ai, nesta segunda navegayao, neste segundo
tempo que conduz a bemmais alto do que 0 primeiro, uma mutayao
discreta mas itTeversivel, uma de suas poderosas, singulares, raras
provocayoes que, na historia, apos mais de dois mil anos, terao

" Rcfercncia .i obra TMorie de la illlllilioll dalls la ph(;lIollu!lIologie de //lIsserl, Ed. Vrin,
Paris, 1930. [J.7.
" 7J/{!orie de la ill/lli/ioll dalls la plu!lIolllchlOlogie de f-fllsserl, Ed. Vrin, Paris, 1930,
1'.7.
4,i Ibid., 1'.15.
;; Ibid., 1'.14.
45 Ibid., p. 15.
4. C(. pOI' exel11plo Diell. la 11101'/el Ie /elllps, op. ci/., p. 133: "Dcsdc entao, 0 traul11atisl11o do
outro nao viria de Oll/relll'?"
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indelevelmente marcado 0 espayo e 0 COlpUS disso que e mais ou
menos, em to do caso outra coisa que um simples dialogo entre 0
pensamento judeu e seus outros, as filosofias de ascenclencia grega ou,
na tradiyao de um certo "eis-me47", os outros monoteismos abrafunicos.
Isto se passou, esta mutayao, isto e passado pOI' ele, por Emmanuel
Levinas, que tinha, creio eu, desta imensa responsabilidade uma
consciencia ao mesmo tempo clara, confiante, calma e modesta, como
a de um profeta.

Um dos indicios desta onda de choque historica e a influencia
deste pensamento para mais alem da filosofia, de igualmodo bem alem
do pensamento judeu, por exemplo nos meios da teologia crista,
Pennitam-me evocar 0 dia em que, a ocasiao de um Congresso de
Intelectuais Judeus, no momento em que nos dois escutavamos uma
conferencia de Andre Neher, Emmanuel Levinas me disse num aparte,
com a doce ironia que nos e familiar: "Veja voce, ele e 0 judeu
protestante, eu sou 0 catolico", invectiva espirituosa (houfade) que
mereceria uma longa e seria reflexao.

o que se passou ai, sem duvida, grayas a ele, nos nao apenas
tivemos a chance de recebe-lo, vivos, dele vivo, como uma
responsabilidade confiada do vivo ao vivo, mas tambem tivemos aquela

47 De il11ediato, serial110s tel1tados a sustentar que grande partc do tcxto de Den'ida "En ce
1110l11entI11cl11edans cet ouvrage l11evoici" (ill Tex/es pailI' Ellllllallllel Levinas. op. ci/., p. 21-
60) pode ser considerado. de um ce,to 1110do,como UI11vasto cOl11ent:irio dcsta exprcssao, ao
l11esl11otel11po CI11rcla~ao COI110 el11prego e a intcr[Jrcta~ao levinasiana da exprcssiio c com
a perspcctiva critica propria a Den·ida. Levinas, quanta a ele, CI11ul11a nota de seu livro
!l1I/relllelll 'III 'e/re all all-delil de I 'essence (Martinus NijholT, La Hayc, 1978, 1'.186) recnvia
cxplicital11ente a Isaias, 6, 8: "Ou~o a voz de Adonai dizendo: 'Quel11 cu cnviarei 'J Quel11 ir{\
pOI' nos 'J" Eu digo: 'Eis-l11e' Envia-l11e '" (lrad. Andrc Chouraqui). Precisel110s que na
Septuaginta 0 cquivalente grego da li'ase hebraica hillelli e: "idoll ego" (tradu~ao literal: "eis
a l11il11"),el11que 0 pronol11e pessoal esti, no nOl11inativo. 0 sentido do pronol11e ell (ie) no
acusativo CI11relac;;ao it rcsponsabilidade [Jara COI11outrcl11 c explicitado [Jor Levinas el11
!lalrelllelll 'Ill 'elre all all-delit de I 'essellce (op. cil., p. 180-181): "0 sujeito na rcsponsabilidade
aliena-se no transfundo de sua idcntidadc de ul11a aliemwao que n.lo csvazia 0 Mesl110 de sua
identidade, mas a conslringe [Jois a ul11a assigna~ao ilTecusavel, constringe-a ai C0l110 pessoa
onde ningucm poderia substitui-Ia. A unicidade fora do conceito. psiquisl110 C0l110 grao de
loucura, 0 psiquisl110 j{\ psicose, nao um Eu, l11aseu sob assigna~ao. Assigna~ao it idcntidade
pela resposta da responsabilidade na il11possibilidade de sc lazer substituir sel11carcncia. A este
cOl11ando l11antido SCI11relaxal11enlo, nao e possivel responder senao "eis-l11e aqui" el11que 0
pronol11c "eu" esta no acusativo, dcclinado antes de toda declina~ao, possuido pelo outro,
doentc, idcntico. Eis-l11e - dizcr da inspira<;iio que nao e nem 0 dom das belas palavras nem de
cantos. Astri<;ao do dar, das maos chcias e, conscquentemente, da corporcidade.
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de the dever de uma divida leve (Jegere) e inocente. Um dia, a prop6sito
de sua pesquisa sobre a motie edisto que ela deve a Heidegger no
momenta mesmo em que ela se separa dele, Levinas escreve: "Ela se
diferencia portanto do pensamento de Heidegger, seja qual for a divida
de toda pesquisa contemporfmea em rela<;:aoa Heidegger - divida esta
que the deve muitas vezes fazer alTepender-se"~8. E bem, a chance de
nossa divida a respeito de Levinas e que nos podemos, nos, assumi-lo
e afinna-lo, gra<;:asa ele, sem atTependimento, em uma alegre inocencia
da admira<;:ao.Ela e da ordem deste sil11 incondicional do qual eu falava
ha pouco e ao qual ela responde "sim". 0 arrependimento, meu
alTependimento, eo de nao the tel' dito suficientemente, de nao the ter
mostrado melhor ao longo destes trinta anos, no curso dos quais, no
pudor do silencio, atraves das entrevistas breves ou discretas, dos
esctitos mais diretos ou reservados, nos endere<;:avamo-nos muitas vezes
o que eu nao chamaria nem de questoes nem de respostas, mas talvez,
para me servir de um outro de seus tennos, este tipo de "questao,
ora<;:ao", uma questao-ora<;:ao da qual diz ele que seria anterior ao
diaIog049.

significa, ao proximo POl'quem eu tenho a temer51
".

Mas eu disse que nao gostaria somente de lembrar 0 que ele nos
confiou do a-Deus, mas antes de tudo dizer-lhe adeus, chama-Io pOI'
seu nome, chamaI' seu nome, seu sobrenome, de tal modo que ao se
chamaI' no momenta em que ele nao responde mais, trata-se tambem
de que ele responde em nos, no fundo de nosso COnl<;:ao,em nos mas
antes de nos, em nos diante de nos - ao nos chamaI', ao nos lembrar:
"a-Dieu".

Esta questao-ora<;:ao que me fazia voltar para ele, ja participava
talvez desta experiencia do a-Deus pelo qual eu comecei M pouco. A
sauda<;:ao de a-Deus nao significa 0 fim. "0 a-Deus nao e uma
finalidade", diz ele ao recusar esta "alternativa do ser e do nada" que
"nao e ultima". 0 a-Deus sauda 0 outro alem do ser, nisto "que significa,
alem do ser, a palavra glotia50". "0 a-Deus nao e jamais um processo
do ser: no apelo, sou reenviado ao outro homem para quem este apelo

" Di(!lI. III 11101'/(!{ Ie /elllps. op. ci/ .. p. 16.
"J C.r ibid., p. 134: "Esta quesl,io da mOl1e - e para si mesma sua propria resposta: e minha
responsabilidade pela morte do outro. A passagcm ao plano etico e isto que constitui a
rcsposta a esta quest,io. A vers,io do Mesmo para 0 Inlinilo que nao e nem visada nem visao,
e a qlles/llo, queslao que e tambem resposla, mas de lonna alguma dii\logo da alma consigo
mcsma. Questao, rogo (priere) - nao scria da anterior ao dii\logo'?"
;u. Ver "La mauvaise conscience el I'inexorable", ill Exercices de III pariellce, op. ci/., p. 112-
113: "0 Inlinilo nao poderia signilicar para um pensamento que chega ao tcnno c 0 a-Deus
nao e uma finalidade. E, talvez, esla irredutibilidade do a-Deus ou do lemor de Deus ,1
escatologia - que intelTompe. no humano, a consciencia que iria ao ser na sua perseveranp
ontol6gica ou ,1 mOl1e que cia loma por pensamento ultimo - e lalvez isso que signilica, alem
do scr, a palavra gI6ria."
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